
STIFTELSEN UPPLANDSMUSEET UNDER 1975 

Museistiftelsens huvudmän 

Stiftelsen U pplandsmuseets huvudmä n är Uppsala kommun , U ppsala läns lands

ting, Stockholms läns landsting och U ppla nds fornminn esförening. 

Museistiftelsens styrelse 

Museistiftelsens styrelse har haft följande sammansättning: 

Valda av U ppsala kommun: organisa tionschef Ivar Lindberg, U ppsa la, och bitr. 

prof. Per Ekman , U ppsa la. Suppleanter: kontorist Ingrid Litsner, Uppsala och 
docent Stig Björklund, Rasbokil. 

Valda av U ppsala läns landsting: landstings rådet Ragnar Litzner, Uppsala , och 

fil.m ag. Thomas Korsfeldt, U ppsala. Suppleanter : förman Karl Törnqvist, Enkö

ping, och fru Lena j ohansson, Faringe. 
Vald a av Stockholms lä ns lands ting: godsägare Lennart Stiernstedt , Knivs ta. 

Suppl eant: tekniker Britt v\'rang, Åkersbcrga . 

Valda av Upplands fornminnesförening: direktör Göran Knutsson , U ppsala. 

Suppleant: lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra. 

Självskriven led amot, sekreterare och museiföreståndare: landsantikvarie Ola 

Ehn , Uppsala. 

Styrelsens ordförande var hr Ragnar Litzner och vice ordförande hr Per Ekman. 
Arbetsutskott: ordföranden , vice ordföranden och sekreteraren samt hr Lenna rt 

Stiernstedt. 

R~visorer: utsedda av Uppsala kommun: föres tå ndare Eric Ljungberg, Uppsala. 
Suppleant: kontorist Gunnel Svensson , Uppsala. Utsedda av Uppsala lä ns lands

ting: hemma nsägare Björn Noren , Tobo. Suppleant: mätningsman Eric Svensson , 

U ppsala . 

Årsanslag 

U pplandsmusects to tal a anslag va r und er år 1975 1.065.800 kronor, dä rav engå ngs
anslag 32.500 kronor. 

Anslagen från d e olika hu vudmä nnen fördelar sig sålunda: 
Uppsala kommun 

U ppsala kommun för Disagården 
U ppsala läns landsting 

Uppsala läns landsting för Disagården 
Stockholms läns landsting 

Upplands fornminnesförening 

470.000 kronor 
38.100 kronor 

420.500 kronor 
3 1.200 kronor 

88.000 kronor 

18 .000 kronor 
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Personal 

Museifö restå ndare: 

la ndsantikva ric Ola Elm 

M useilektor/ intcnden t: 
H elena H arnesk 

Museiintendent: 

K erstin Berg 

Ekonomiassis tent: 
Eivor Maier 

Rustmäs ta rc: 

Åke G ustafsson 

K a nslist vid Upplandsmuscets och U ppla nds fo rnminncsforenings gemensamma 

kans li : 
Margot Adolphson 

Reccptionsfores tå ndare: 

Ingrid Sta rkcrud 

K on torist: 

Gun Hägg 

Vaktmästare: 

K a rl-Olof' Lindst röm fr .o.m. . 7 

Receptionister och , ·a kter: 

Mariana Broberg t.o.m. 28.2 

M arianne Fischer 
May Gisscldahl fr.o.m. 1.6 
Elsa H ultman t.o.m. 31.5 

Irene Kungsman fr .o.m. 1.6 

Anna Lundin 

Göta Malm t.o. m. 3 1.5 
;v!a ria RitzC:·n fr .o.m. 1.8 

lngC'gerd Skanser fr .u.m. 1.6 

Guider vid museet, timtjänstgöring: 

K a ta rina Ek-N ilsson 

K ers tin H emmingsson 
Anna-Lena K arlsson 

H å kan Liby 
Eva Norenhag-Estberg 
Lena Norcnhag 

Maud Öberg 
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S tädcrskor: 

Viola jansson t. o.m. 30.4 

Gerd K arlsson 

Marja Ström 

Fas tighetssköta rc: 

Elis Ohlsson 

Extra amanuenser: 

H åkan Liby 12.5- 12.9 

Eva Norenhag-Estbcrg 1.2-30.9 
Ulla O scarsson 1.1-30.6 

Vaktmästare på Disagårdcn, timtjänstgöring : 

H åka n Liby 

D essutom ha r U ppla ndsmuscct i sin utställningsverksamhet och i programverksam

heten på Disagården sysselsatt tima nstä lld personal. 

Dokumenterande verksamhet 

Cpplanclsmuseet bedriHT dokumcntna nde \Trksa mhet genom a tt sam la in fo rcmå l 

och fotog rafier som belyser den historiska , kulturella och sociala ut\"l·cklingcn i 

U ppla nd. 
För a tt museets foremå lssamling ska ll kunna sä ttas in i sitt sammanhang och 

förm edla kunskap om hur människor levat och a rbetat i Uppland under olika tider, 

mås te den kompletteras med fotogra fier, uppteckningar och intervj uer. För denna 

del a,· verksamheten ha r Upplandsmuscct små resurser. För a tt de begrä nsade 

resurserna ska ll kunna anvä ndas på bästa sätt, krä,·s en långsikt ig pla nering. U nder 

å ret ha r ett förs lag till riktlinjer för den dokumcnteranclc , ·crksamhctcn uta rbetats. 
En genomgång av samlinga rna , ·isar a tt d essa inte ä r så representa tiva fö r d et 

uppländska samhä llet som man skµll c önska . Båd e socialt , geografiskt och tidsmäs

sigt ä r förcmå lsbcståndct dekis snett fö rdela t. Museet saknar t. ex . nästan helt 
fo remå l från arbctarmiljö och frå n armodsmiljö, medan bondeku lturen och den 
borgerliga miljön under fo rindustricll tid är täm ligen , ·ä l representerade. F rå n vissa 

områden äger museet många förem å l, t. ex . frå n Uppsala och socknarna runt U ppsa
la , medan a ndra områd en är då lig t representerade. Tidsmässig t sträcker sig sam

lingarna frå n 1700-ta lct fra m til l omkring 1920. F rå n senare decennier har m useet få 
föremå l. 

I dm framtid a insam ligcn bör må lsä ttningrn , ·a ra a tt försöka att. i elen må n det ä r 

mö_ jlig t. riitta ti ll bristerna i saml inga rna. Den clokumentnandc \Trksamhctcn , som 
hitti lls huvudsakligen bestå tt i att museet tagit emot föremå l som erbjudits som 
gå\·or , skall i större utsträckning innefatta dokumenta tion i ord och bi ld av miljöer 

och helheter, så a tt de föremål som fö n ·ä rvas sä tts in i sitt samma nhang. Betoningen 

bör ligga på a tt samla dokumen ta tion där fö remå l, bi ld och da ta utgör en helhet. 
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Museet vi ll bedriva fä ltundersökningar for a tt genom fo tografering och inter\jucr 

dokumentera gårdagens och dagens U ppland . Man bör \·ä lja ut viktiga och typiska 

före teelser och samla ett så fylligt och må ngsidigt material som möjligt. Framförallt 
\·ill museet inrikta sig på det nära fö rflutna. på tiden mellan 1920 och 1950. som 

människor fo rtfa rande minns men som hå ller på at t bli historia. ~Iusee ts insamling 

har hittills till stor del \arit inriktad på hemmiljö. l fortsättningen tänker man sig att 

lägga större vikt \·id arbetsmiljö. offentlig miljö och kommersiell mil.jö. Bland de ar

betsuppgifter som föresl ås i programmet är att U pplandsmuscct skall undersöka och 

dokumentera några industrier av olika slag i Uppsala och i övriga Uppland, stu
dentbostäder och studen tliv i Uppsala, en la nthandel och ett uppländskt jordbruk. 

U nder 1975 har Upplandsmuseet tillsammans med Upplands fornminnesforening 
dokumentera t C.J. Wickmans kakelfabrik i Tierp, som lades ned i början av 1940-ta
lct och revs sommaren 197.'i . Äga ren inten:juadcs om kakrltill\'crkningm, och red

skap och produkter från fabriken inköptes. Se uppsats på annan plats i denna årsbok. 

Vidare har Upplandsmuseet samlat in uppgifter om industriarbete och arbetar

miljö i Uppsala under 1900-talets första hälft. Ett antal personer som arbetat på 

industrier i Uppsala har uppsökts och intervjuats om arbetsförhålla nden på olika 
industrier och om hemmiljö, bostäder, familjeliv, fri tidssysselsättningar, föreningsliv 

och facklig verksamhet. Deras hem har fotografera ts och ett antal ä ldre fotografier 

har lånats in. Flera av de intervjuade har arbetat på Uppsala-Ekeby AB och museet 

har också gjort ett studiebesök på denna fabrik. 
För övrigt har arbetet med uppordnande och nykatalogisering av museets fore

målssamlingar fortsatt. 

Under 1975 har bl. a. följande gåvor tillförts samlingarna: 

Empirklänning från 1800-talets början. Gåva av fru Barbro Hi.ibinette, Örsunds

bro. 
En samling etiketter från Upsala Bayerska Bryggeri AB. Gåva av herr Carl-Axel 

Ericsson, Uppsala. 
Silverdosa tillverkad av Erik Lemon i Uppsala , verksam 1761-1800. Gåva av 

Upplandsmuseets vänner. 

Kopparbalja frå n H emsysterskolan i Uppsala. Gåva av rektor Ingrid Bouvin , 

Uppsala. 
Damastduk frå n Åttans matsalar, Uppsala. Gåva av Britta Strandberg, Uppsala. 

Barnvagn frå n ca 1950. Gåva av fru Svea Lenström, Brunna . 

Konfirma tionsnäsduk från 1897 och brudnäsduk från 1902 från Vårfrukyrka 

socken. Gåva av ambassadör Arne Björnberg. 
Elektrisk symaskin av mä rket Singer från 1927. Gåva av fru Christina Martinsson , 

Uppsala. 

Luciakrona frå n ca 1920, ett par skor av kristid smaterial frå n 1940-ta let, ett par 
vandrarkängor, orienteringskarta, skidvalla, tre termosar, en kas trull , två strykjä rn, 

en luftskyddslåda och en brandsvabb frå n andra världskriget, mönster till vanta r 

som man stickade till Finland 1940--4 1, förkläd en, snibba r och grytlappar använda 

138 



vid Seminariet för huslig utbildning 1944 och diverse emballage från olika Uppsa
la-affärer. Gåva av Gerd Almgren , Stockholm. 

Fyra bandybollar av märket Sleven Extra, tillverkade på Slevens bollfabrik i 

Uppsala. Inköpta på Wolrathsjärn AB, Uppsala . 
Promenadkäpp som tillhört Uppsala-origina let H erma n Baumbach. Gåva av 

Hilmer Lantz, Uppsala . 
Märkduk från 1855 och strumpa frå n 1869 från Västerlövsta socken. Gåva av 

Margit Da len , Uppsa la . 
.\lJ.athä mta re a,· ,·itt porslin , som tillhört s,·antc J\rrhcnius. Gå,·a a, · fru Anna-Lisa 

\\'old. U ppsa la. 

Leksaker från sekelskiftet , flera spel , en hund , en leksakssymaskin , en bok med 

tygprover frå n klänninga r och två rullar med små akvarellscener målade av Amy 

Wästfeldt i Uppsala. Gåva av fru Peggy H eijkenskjöld , Uppsala, och Eric Wästfeldt, 

J ärna. 

Upplands fornminnesförening har inköpt och på Upplandsmuseet d eponerat följan

de föremå l: 

Redskap , maskiner, inventarier, halvfabrikat och produkter från C.j. Wickmans 

kakelfabrik i Tierp, sammanlagt 260 nummer. 
Gräddkanna av silver tillverkad av Johan Petter Ernander i Uppsala 18 1 7. 

Skylt från Wensters pappershandel på Vaksalagatan i Uppsala . 

Bland de fotografier som und er å ret tillförts samlingarna mä rks: 
Interiör från Hjalmar Söderbergs affär i Uppsala, porträtt av Hjalmar Söderberg, 

fotografi av Saluhallen i Uppsala med fiskhall en ca 1910-20, fotografi av fiskhandla

re Nils Wallin. Gåva av fru Therese Wallin, Uppsala . 

Fotografi av Pauline Eklunds Kortvaruaffär och av Ohrman och M elanders 

Manufakturaffår, Uppsala, och fotografi av simmare i Uppsala Simsällskap 1902. 
Gåva av Maja-Stina Hammarsten, Uppsala. 

En serie fotografier med negativ från Rasbo å lderdomshem, tagna 1970-7 1 av 

doktor Edvard Thyselius , Uppsala. Gåva av fotografen. 
En samling nega tiv tagna av fotografen Lauren i Uppsala på 1910- och 20-talen . 

Gåva. av fru Vera Högsten , Uppsala. 

Ett antal ä ldre fotografier från Osterlövsta socken har lånats in genom Christer 

Persson , Skärplinge, och fotograferats av. 

Utställningar 

Utstä llningsverksamhet ha r bedrivits del s av museet självt , dels av utomstående 

organisation som i egen regi ,·isat utställninga r på musee t. Två olika utstä llnings

program genomfördes a lltså para llellt. 

Antal besökare kan ej anges for resp. uts tä llning efterso m museets besöksstastik 
omfattar alla personer som går in på museet och numera flera verksamheter i regel 
pågå r samtidigt. 
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Fiskh a ndla re :'\/ ils \\"allin lu ta r fi sk i en kiillan· P'' Dragar lirunnsgatan ... Det ,·a r en stående 
ritua l a tt d agligen ,·iind a lutfi sken .. . 

Eftersom 1975 \·a r europeiskt byggnads\·å rd så r kom byggnads\·å rd sfrågor a tt 

dominera utstä llningsprogramm et. T\·å a\· utstii llninga rn a producerad es aY mu seet 

och kunde dä rm ed fä ett loka lt innehå ll , medan tre \·a r centra lt produ cerade utstä ll 
ninga r med ett a ll mä nt inn ehå ll. 

Mellan husen 

En uts t ~i llning om bos tä ll e och landska p. 

P roduktion: La ndskapsa rkitektcrn as Riksrci rbund LAR 15.1 - 16.2 

D en nordiska trästadm 

U nik men ho tad sa mhä ll styp. 

Produktion: Riksutstä llninga r. 

T ill utstä llningen hörde en a rbetsbok ;n ·scdd fo r skolor och studiegrupper . 

15.1 -6.1.1 976 

500 år europeisk keramik 

Str'ngods, maj olika , faj a ns och pors lin ur Na tiona lmuseums sa mlinga r. 

Produktion: Na ti ona lmuseum. 

Till utstä llningen hö rde en inn ehå ll srik ka ta log. 
2 1.2- 16.3 
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Leksaker frå n sekelskiftet. som ha r tillhört sys tra rna Es ter, Anna, Ebba och i\ rn y v\'äs tfcl dt , 
Uppsa la. 

Låt husen leva 

N io byggnader som sedan 1939 försvunnit ur U ppsalas stad sbild och som utgjord e 

vä lkä nda, klass iska inslag i staden . Om byggnaderna funnits kvar i dag had e de 

fl es ta av dem utgjort sj ä lvkla ra beva ra ndeobjekt . Husfasadern a avbildad es i ska la 
1: 10 och stä lldes upp på bron utanför museet. 

P roduktion: U pplandsmu scct. 

Till utstä llning-en hörde en stencilerad hi storik ön:r byggnaderna på 20 st. A4-sidor. 
19.3-6. 1.1 976 

Samit 

Samern a i S\·erige. 

U tstä llningen som \·a r en skä rmutställning från Norrbottens museum , Luleå, hade 
på U ppla ndsmu sect komplettera ts med en sa mling sa misk slöjd . 
Produktion: .\' orrbottcns muse um. 
22 .3-20.4 

Folkkonst - vad är det' 

En utstä llning om fo lkkonstens \·äsen med exempel tagna ur uppl ändsk fo lkkonst. 
Produktion: Sig tuna mu seum . 
2.4 och tills \·ida rc. 
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U tstii llningcn Lå t husen Je,·a 1 på bron utanfor museet. Foto Kerstin Berg, 1975. 

Husen på Landet - värda all vårda 

Om byggnadsvård i upplä ndsk bygd . 
U tstä llningen handlad e om d en " vanliga" ä ldre bebyggelsen i landskapet som 

uppförts av bönder och torpa re. I utstä llningen ingick också en aYdelning med råd i 
byggnadsvårdsfrågor. 
Prod uktion: Upplandsmuscet i sama rbete med L inskommittl-n fo r byggnadsdrds-

å rc t. 
3 1.5- 6 .1.1 976 

Vi dukar med trä, tenn , silver, glas och porslin 

En utstä llning med serveringsforcmål ur Upplandsmuseets samlingar socia lt och 
tidsmässig t grupperade. 
Produktion: U pplandsmusccl. 
17.5 och ti lls \ ida rc. 

Fornminnes/agen 

En affi schutstä llning om innehå ll et i lagen om fornmi nnen . 
Produktion: Riksantikva riciimbC'tC' l. S ta tens his toriska m useum. 
Stockholms Stadsmuseum. 
5 .5-11.1 1 
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VAtIDA, 

.. ~ 

Utställningen H usen på landet - , ·ä rd a a tt vå rd a. Om byggnads' å rd i uppländsk bygd . 

Värt att vårda 

En affischutstä llning om byggnadsvård i olika miljöer . På U pplandsmuseet komplet
terades utställningen med in forma tion om industrimilj öer, arbe tars tadsdcla r och 

j ä rnvägsstationn. 

Produktion: Riksutställningar. 

20 .9-6.1.1 976 

jul på Upplandsmuseet 

Till julen res tes en julstång på museets gård och i skyltfönstren utanför museet 

dukades ett julbord och visades julkort ur museets samlingar. 

Verksamhet med stadsvandringar 
I och med byggnadsvårdså ret har musee t tillsamma ns med Upplands fornminnesfo

rening startat verksamh eten " Vandringa r i vår stad " . Vandringarna sker ti ll fots 

under ledning av musee ts guid er och vänder sig i första hand ti ll uppsa labor som vill 

lära kä nna sin stad. Det finn s tre turer att vä lj a emellan: Västra Fjärdingen , Runt 
domkyrkan, universitet och Carolina samt Kring Svartbäcken och Dragarbrunn. 

Vandringarna tar 1- 1,5 timme och ordnas vår och höst. Vandringarna under 1975 

arrangerades i samarbete också med Länskommitten for byggnadsvårdsåret. 
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f örsiiksn -rksamhel med l<'xti h-crkstacl fri r ba rn på U pplanclsmuscct höstrn 1975. 

T extilverkstad 

U nder oktober- novem ber drev museet fo rsöksverksamhet med tex tilverkstad som 

fö regriper den i m useets långsiktiga program planerad e Yerksamheten a tt lä ra ut 

hantverk i olika former till främst barn. Verksamheten möjliggjordes tack vare a tt en 
praktikant frå n fritidspedagogutbildningen praktiserade sju veckor på museet. 

Tillsammans med en grupp pensionerade k,·innor tog hon emot grupper frå n 
fö rskolan och grundskolan , handikappad e, im·andra re m . n. Målet for forsökS\"Crk

samheten var a tt pröva vilka resurser som behövs fo r verksamheten och vilket 

intresse som finns. Intresset , ·isade sig större ä n beräkna t, a lla intresserade grupper 
kunde inte tas emot. 

Studiedagar 
På begäran från Uppsala kommuns skolfo rYaltning ord nade C pplandsmuseet en 

serie om tre studiedagar fo r mella nstadielärare. Ämne: Uppsalas historia I 000-1900. 
U ndervisningen omfa ttar 18 timmar och serien upprepas kon tinuerligt. 

Disagården 

Sedan U ppla ndsmuseet å r 1970 ö, ·ertog Disagården har program\-crksamheten , ·a1je 

sommar varit omfattande. Programmen har \·arit ett led i museets strä , ·an a t t 
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levandegöra Disagå rdcn genom att dit knyta verksamheter som har ett direkt sam
band med en uppländsk a llmogemiljö som Disagården ger en bild av. Under 1975 

ha r Upplandsmusect bö1jat planera och genomföra förbät tringar av interiörerna på 

Disagårdcn. Må let ä r a tt inreda Gränbygårdens a lla hus, inklusive stall och fähus, så 

att man skall kunna uppleva inte bara bondens bostad utan också själva jordbruks
näringen - basen for den uppländske bondens liv. Forskningar och jämförande 

studier har inletts for att få underlag for en förbätt ring av inredningen av bostadshu

sen och inredning av vissa ekonomiutrymmen. Under sommaren har en ma tbod och 

en drä ngkammare inretts. Under hösten ha r arkivforskningar bedrivits röra nde den 

gård i Gränby, Björklinge socken, varifrå n d e fles ta av husen i gårdsanläggningen på 
Disagårdcn härstammar. H usforhörslängder, jordeböcker, sockenstämmoprotokoll 

och bouppteckningar frå n slutet av 1700-talet och från 1800-talets första hä lft har 

gåt ts igenom for a tt få kunskap om gården och dess ägare. 

De inrcdningsarbeten som nu har på börjats kräver så stora resurser att en minsk

ning a\· progra m\'Crksamhctcn ha r \·arit nöd\·ändig. De program som museet ha r 
stå tt fo r har d ä rför \·arit fä rre i å r än förra å ret. 

Söndagsprogrammen har arrangerats av U pplandsmuscet och Uppsala Ung
domsring i samarbete. Vid några tillfa llen har Kulturnämnden varit medarrangör. 

Friluftsgudstjänsterna har ordnats av Gamla Uppsala församling och Gamla Uppsa
la Missionskyrka . 

8.6 

Folkdans och kämpalekar 

Folkda nsuppvisning av ungdoma r som d eltog i Ungdomsringens läger i Uppsala. 
700 besökare. 

15.6 

Klippa får, spinna ull, växifärga, vmpa och sätta upp väv 

Vi fick se hur fåre t blev klippt, ullen kardad och spunnen och dä refter fä rgad med 

väx ter insamlade frå n skog och ä ng for att slutligen varpas upp till en bolstervarsväv. 
För ba rnen spelades pjäsen " Pelles nya kläder" . 
700 besökare. 

20.6 
Midsommarafton 

Leka r och fo lkdansupp\·isning. 
6.000 besöka re. 

2 1.6 

A1idsommardagen 

Lekar, folkda nsuppvisning och fo lkmusik. Friluftsgudstj ä nst. 
2.000 besökare. 
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29.6 

Gammaldans 

Uppsa la Ungdomsrings spelmän spela r upp till dans. 

800 besökare. 

6.7 

Ysta ost och kärna smör. Vad visthusboden innehöll 

Färsk mjölk dracks endast i undantagsfa ll i ä ldre tider. Främst gavs den till ba rn och 

sjuka. För att kunna förva ra mjölken måste den förvand las till smör, ost m.m . Vi fick 
se hur det gick till a tt göra os t och smör. I visthusboden förvarades spa nnmå l, sa lt 
sill , fl äsk, korv m.m. för vinterns behov. Den nyinredda visthusbod en visad es . 

Försäljning av smörgåsa r med hemkärna t smör och hemost. 
500 besökare. 

13. 7 
Friluftsgudstjänst 

150 besökare. 

10.8 

"Sax, vax, nål och tråd" 

Hemslöjd och hantverk i en folkdräkt. Vi fick se hur fo lkdräktens olika dela r 
tillverkades. Dräktuppvisning. Friluftsgud stj ä nst. 
600 besökare. 

17.8 

Gammaldans 

Uppsala Ungdomsrings spelmän spelar upp till da ns. 
l 50 besökare. 

24.8 
Folklustspel 

Pjäsen " K varn-Olle" framfördes a\· Uppsala Ungdomsrings tea tergrupp Molusken . 

700 besökare. 

3 1.8 

Friluftsgudstjänst 

100 besökare. 

Professorshemmet i Walmstedtska gården 

Upplandsmuseets nya avdelning, professo rshemmct i Walmstedtska gården , im·ig
des lördagen l l januari 1975 av museistyrelsens ordförande lands tings rådet Ragna r 

Lit zncr. 
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'Vl atbod på Disagå rdcn , inredd så som den kan ha se tt ut ,·id mittc.n a,· 1800-ta lct. Lä ngs 
vägga rna tinor och kar ror sa lt a t kött , på s tången kon ·, torkade få rboga r och fl äsk. På s ti ckor 
i väggen torkade gäddor och abborra r. nt nlig sommarmat i Uppland. Foto Kerstin Berg 197.~. 

Arbe tet med iordnings tä ll a nd ct a\· musc1\·ånmgrn I tr. upp i \\'a lmstcdtska 

gå rdens huvudbyggnad pågick ca två å r och bekostades av Uppsa la kommun, so m 

äger fast igheten och disponera r bottenvå ningen for representa tionsända må l. För 
detta arbete var fil.kand. Eva Norenh ag Estberg sä rskilt anställd . Som utgå ngspunkt 

for inredningen av professorshem met anvä ndes dels fotografi er frå n juridikprofes

sorn H erman Rydins hem i byggnaden tagna vid sekelskiftet av F.A. Dahlgrcn, d els 

sonens, H. Rydin , memoa rer. Genom upprop i pressen och genom affi schering i 
centra la U ppsala ha r a llmä nheten inbjudits hjälpa till med inredningen av Walm

stcdtska gå rden genom att donera möb ler, hu sgeråd , prydnadsting m. m. från 

1800-ta lcts sena re hä lft. Ett tusenta l in ventari er ha r på så sä tt tillrorts mu seivå ning

en och endast få före må l har tagits ur Upplandsm useets egna samlinga r. Gard iner, 
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möbeltyg och mattor har i viss utsträckning vävts upp efter ä ldre förebilder av 

Uppsala läns hemslöjdsforening . 

Under 1975 mottogs som gåva till Wa lmstedtska gården bl. a. professor H erman 

Rydins gungs tol från dennes sondo tter fru Ebba Rydin-Bl anck, Uppsa la . 

Juridiska faku lte ten har genom deposition tillfört Walmstedtska gården ytterligare 
litteratur inom professor Rydins ämnesområde for placering i professorns arbetsrum 

samt i salen. 
Museivån ingen har regelbundet hållits öppen for a llmänh eten lörd.-sönd. kl. 

12-14. Öppettid erna ändrades under sena re delen av d ecem ber till kl. 13-15. 

Skolklasser och andra grupper har eft er förh a ndsa nmälan kunna t besöka mu sei

våningen även på andra tider. 

M useibiträdrna May Gisscldah l och I rfnc Kungs man har S\·a rat for öppeth å llan

de och skötsel av profcssorshcmm ct i \\'a lmstcdtska gå rden. U nder \Trksa mh ctså ret 
1975 besöktes Walmstcdtska gå rden av 8.983 personer, därav 1.364 gruppbesök, 

1.057 skolbesök samt 6.562 enskilda besöka re. 

Program verksamhet 

5.2 
~falla Silfvc rstolpes Uppsala 

Föredrag av Gurli Taube. 

Arr.: Gurli Taube och Upplandsmuseet. 

12.2 

Ett gammalt apotckshus 

Föredrag av Gurli T a ube. 
Arr.: Gurli Taube och U pplandsmusect 

19.2 
Olof Rudbeck som fes ta rrangö r i augusti 1689 

Föredrag av Gurli Taube. 

Arr.: Gurli Taube och Upplandsmusect. 

12.3 

Whitlocke i Uppsa la 

Nä r Bulstrode Whitlocke residerade några månad er i Edenbcrgs ka huse t vid Stora 
torget 1653-54. Föredrag av Gurli Taube. 
Arr.: Gurli Taube och Upplandsmuseet. 

13.3 

Sal uhallcns fram tid 

Pa neld ebatt med Anna-Märta Berg, Upplandsmu seet, Sten Hiiicrt , Vårda U ppsala , 
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Fil.kand. Kerstin H emmingsson berättar om byggnaderna kring S:t Eriks tor" vid en av 
Uppla ndsmusects stadsvand ringar. Foto Upsala Nya Tidning 1975. 

H ans Isberg, Saluhallen , Erik Nilsson, fast ighetsnämnden, M argareta Schang, ak

tionsgruppen för Saluha llen. 

Arr.: Vårda Uppsala och Upplandsmuseet. 

19.10 

Landskap och bebyggelse 

Föredrag av Hilding Mi ckelsson , Rengsjö. H ä lsingelå tar spelades av Gä llsbo-Emil 

Olsson och Renate Persson . 
Arr.: Norrlä ndska Uppsala-gruppen , Gäs trikc-Hä lsingc nation och Upplandsmu

scc t. 

Trycksaker 

Byggnadstradition i Uppland. H äfte på 20 sidor, rikt illustrera t med svartvita bilder. 

Text: O la Ehn, H elena H arnesk, U lla Oscarsson, Elisabeth Sandberg. 

Programaffischer med Upplandsmusects utå triktad e verksamhet för våren 1975 och fö r 

hösten 1975. Affischerna distribu erades i vardera 1.500 exemplar. Formgivning: 

Adrian Honcoop. 

Affischer, samtliga formgivna av Adria n H oncoop: Professorshemmet i Walmstcdtska 

gården , Folkkonst - vad är det?, Disagård en , Husen på landet, värda att vårda och 
Värt a tt vårda. 
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Utställningar för vilka andra organisationer och institutioner 
stått som arrangör 

21.1-1.2 
Barn på sjukhus. Ba rnteckningar. 

Arr.: Rädda Barnen 

2.2-23.2 
Dis tingen 

Arr.: Institutionen for etnologi vid U ppsala universitet. 

1.3-23.3 
Baha'i 

Arr.: Uppsala Baha' i-samfund. 

17.3-6.4 
Öppna dörren till det förflutna 

Arr. : Ärkestiftets herdaminneskommitte. 

7.4-15.4 
Transcendental medita tion 

Arr.: Uppsala Mcditationscentcr. 

12.4-27.4 
Vad lärde vi av kampen? En utstä llning om bevarandeproblemen i Ovre Slotts-kvar

teren. 
Arr.: Ofre Slottsgatans byalag. 

28.4-1 l.5 
Ananda Marga 

Arr.: Ananda Marga Yoga Society. 

l.5- 10.5 
Fla mskvävnader 

Arr.: Linneskolan. 

12.5-l.6 
l :a maj demonstra tionens historia 

Arr.: Uppsala Arbetarekommun. 

30.5-4.6 
T extilier från Linneskolans vävkurs 

Arr.: Linneskolan. 

2.6-6.6 
Kökets utveckling 

Arr.: Institutionen for konstvetenskap ,·id Uppsala uni, ·ersitct. 
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16.6-6.7 

J orden å t dem som brukar den 
Arr.: Föreningen Svalorna, Perusektionen. 

14.8-24.8 
Estniska böcker 

Arr.: Uppsala kommuns kulturnämnd. 

18.8-3 1.8 
In forma tion om Musikforum-verksamheten 

Arr.: U ppsala Musikforum. 

6.10--12. 10 

Transcendental M edita tion 

Arr .: Uppsa la Meditationscentcr. 

13. 10--26.10 
H emslöjd från mellersta och södra Norrland 

Arr.: Norrländska Uppsala-gruppen och Gästrike-Hälsinge Nation. 

27. 10--9. l l 

Död en - en rä ttighet 

Arr.: Ak tionsgruppen Rä tten till vå r död sa mt ABF. 

17. 11-23 . l l 
Lär känna Indokina 

Arr. : Uppsa la FNL-grupp . 

Programverksamhet på Upplandsmuseet för vilken utomståen
d e stått som arrangör 

17.2 
K onsert med Uppsala K a mmarorkester 

Arr.: K amma rmusikföreningen. 

9.3 
Liten eftermiddagsmusik med H ertonäs och Ärentuna kyrkokörer. 

Arr. : SKS i U ppsala. 

17.3 
K onsert med Saulesco-kva rtetten , K erst in Åberg och Torsten Sjögren 

Arr .: K ammarmu sikföreningen. 

18.3 
Indokina i dag 

Arr. : U trikespolitiska före ningen och Uppsa la Fl" L-grupp . 

19.3 
Arbetare i Sverige och Vietnam 

Arr.: U ppsala FCO-distrikt och U ppsa la FNL-grupp. 

151 



20.3 

K vinnan i Indokina 

Arr.: Grupp 8 och U ppsala FNL-grupp. 

24.3 
Pianoafton med Arne Torger 

Arr.: Medborgarskolan . 

3 .4 

Byggnadsdrd i Uppsala kommun. 

En kväll med anledning a\ Europeiska byggnadsdrdså rct. 

Arr.: Byggnadsnä mnden i U ppsala. 

14.4 

K onsert med Inge Thorson, Backa-ensemblen , Rolf Ek, eln-cr från Kommuna la 

musikskolan samt Uppsala kammarorkester. 

Arr.: K a mmarmusikforcningcn. 

24.4 

Byggnadsvård i Uppsala komm un. 

En häll med anledning a\· Europeiska byggnaclsdrdså ret. 

J\rr.: Byggnadsn~i mndcn i U ppsa la kommun. 

28.4 

Föredrag 
Arr.: Fred och frih et. 

28.5 

Musikskolans vecka 

Arr.: K ommunala musikskolan. 

13.6 
J azzkonsert med Per H enrik 'v\la llins trio 

Arr.: Konstsommar. 

14.8 
Självkännedom genom medita tion 

Arr.: Divine Light Mission. 

6. 10 

K onsert med Zetterquist-kvartetten 

Arr.: Kammarmusikforeningen. 

7.10 

Självkännedom genom meditation 

Arr.: Divine Light Mission. 
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23.10 

K,·innans stä llning i samhä llet. Uppsala FN-förening och Baha' i. 

Arr. : U ppsala Baha ' i samfund. 

5.11 
Paneldebatt om " Döden - en rä ttighet" med Ingemar H cden ius, Torsten Frcy, 

Berti l \ \ ' cnncrgrcn och Berit H edcby . 
Arr.: Aktionsgruppen Rä tten till , ·å r död. 

10.11 

K onsert med Lazla Simon 

Arr.: Kamma rmusikforeningen och Rikskonserter. 

19. 11 

K roppsarbete for byråkrater. Föredraga\· Sven Lindquist. 

Arr.: Verdandi. 

24 . 11 

Konsert med Gertrud Schneidcr och Ulf Bergström. 
Arr.: K ammarmusikforeningen. 

4 .12 
Sjäh ·kännedom genom med ita tion. 

Arr.: Divine Light Mission. 

10.1 2 
Elevafton. 
Arr. : K ommunala Musikskolan. 

13.1 2 

J ulmarknad , fo lkdansuppvisningar och Lucia-kröning. 

Arr.: Uppsala Ungdomsring. 

Öppethållande m.m. 

Museet har 1.1 0-30.4 varit öppet vardagar kl. 12-16, lördagar kl. 11- 16, söndagar 

kl. 12- 17. Under tiden 1.5-30.9 öppet vardagar kl. 11- 16, söndagar kl. 11 - 17. 
Disagården ha r varit öppen, dvs. området ti llgänglig t, 15.5-3 1.8 . Stugorna har 
endast kunna t öppnas vid amanuensernas visninga r onsdag- fredag tre ggr/ dag, 

lördag och söndag sex ggr/dag. 

Besöksfrekvens 197 5 

Totalt antal besökare 

U pplandsmuseet 

Disagå rden, ungefä rlig uppska ttning 
Professorshcmmet i vValmstedtska gården 

78.075 

53 .090 

16.000 
8.983 
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Fördelning på olika besöka rka tegorier: 

U pplandsmu see t, enstaka besökare 45 .60 l 
, grundskolor och gymnasieskolor 
, antal klasser l 88 

, daghem, antal grupper 47 
, antal föreningar l 0 

, Lä rarhögskolan, antal grupper 2 

, övriga skolor, antal grupper 39 
, Uppsala universite t, a ntal grupper 6 

, studieförbund , antal grupper 36 
Disagården , personer som d eltagit i amanuensernas visningar 1.1 75 

, skolor, a n ta l klasser 110 

Särskilt yttrande 

Museistyrelsen har avgivit yttrande till utbildningsd epartementet över " Regional 

kulturminnesvå rd och musciverksa mhet" (DsU 1975:9) . 

Övrigt 

Sekreteraren ha r ingå tt i d en av kommunen tillsa tta a rbetsgrupp, som handhaft 

inredningen av Walmstedtska gå rdens huvudbyggnad. Sekreteraren deltog i Svenska 

museiföreningens hös tmöte i K a rlskrona 30 och 3 1 a ugusti. 
Sekretera ren har under å ret varit ordföra nde i Svenska museiföreningen. 

Sekretera ren och museilektor H elena H a rnesk har gj ort ett besök på Väs terbottens 

museum, Umeå , för att studera musee ts metod för uppbyggand e av nya basuts tä ll

nmgar. 
Museil ektor H a rnesk och in tenden t K ers tin Berg ha r d eltagit i en arbetsgrupp 

som tillsa ttes vid Nordiska museets konferens på J uli ta 1973 fö r a tt di skutera 

fö remå lsinsa mlingen vid museern a . 
Museilektor H a rn esk ha r d eltagit i 8:e mu seiped agogiska konferensen i Hindås 

25-27 augusti sa mt ha r ingå tt i en av FU ISM (Föreningen fö r undervisning och 
in fo rm a tion vid svenska museer) tillsat t a rbetsgrupp för utredning av kursverksa m
het fö r museipedagoger. H on ha r besökt Gävle mu seum fö r a tt studera det om

byggda museet samt varit suppleant i Uppsa la lä ns Turist trafik fö rbunds styrelse. 

U ppsala i februa ri 1976 

Ragnar Lit<.ner 
ord föra nde 
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sekreterare/ museichef 


